






Sprievodná  správa 

Ujlak – Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 

 

PSYCHIATRIA 
Na začiatku bol človek. Človek s duševnou poruchou. Niekoľko krát vyhostený, niekoľkokrát dokonca 
väznení. Mnohí pred ním zatvárali dvere, mnohí súcitili a boli aj takí, čo pomáhali, ale všeobecne platilo, že 
duševne chorým bola cesta vždy skôr zťažená ako uľahčovaná. Táto stigma je súčasťou mentálnych 
ochorení už od počiatku a iniciatívy k jej odbúraniu či prevencí žial zatiaľ nie je dostatok. Ľudská duša - 
psyché, podstata človeka, je to čo utvára z jedinca individualitu. Obor psychiatrie, ako vedy riešiacej 
psychické problémy, sa ale naďalej potýka skôr s odporom či negativizmom zo strany okolia a beznádejou 
zo strany pacientou. A to i napriek tomu , že počet ľudí , ktorí prišli do kontaktu s psychickou chorobou, či 
ju sami na vlastnej koži okúsili, z roka na rok diametrálne stúpa. Depresia sa pomaly ale isto škriabe na 
2.miesto najpočetnejších ochorení hneď po srdcovocievnych chorobách. Spoločnosť pred týmito faktami 
akosi naďalej zatvára oči. Či už je to hanba, cielená nevedomosť, a možno len zvyk, pozitívne a 
konštruktívne riešenia v tomto obore už sú skôr výnimkou a možno sa ich už prirodzene ani nepopkúšame 
nájsť. Málo kto pri tom vie, aká je psychiatria exaktná, vynikajúco klasifikovaná s úspechom jej liečebných 
metód, ani to, ako sa ďalej vyvíja zaznamenáva veľký vedecký progres. Vývoj modernej psychiatrie ako vedy 
i lekárskej praxe má odrážať postupné odbúravanie priepasti medzi duševne chorým jedincom a jeho 
sociálnym prostredím.  
 

SÚČASNOSŤ 

Nemocnica vo Veľkom Záluží je jedným z kľúčových psyciatrických zariadení na Slovensku a radí sa k tým 
úspešnejŠím. Veľké Zálužie je obec na juhozápade Slovensk s výbornou dostupnosťou od okolitých miest a 
mestačiek, i do hlavného mesta priamo po dialnici. Svojou pôsobnosťou zahŕňa obrovské územie horného 
Ponitria siahajúc až po severnú hranicu štátu. Sídli nemocničknom komplexe uprostred veľkorysého 
historického parku pod pamiatkovou ochranou. Jeho ominantou je budova historického kaštiela rodu 
Forgáčovcov a rodu Esterház. Kaštiel v súčasnosti slúži ako ubytovanie pacientov 3. a 4. psychiatrického 
oddelenia nemocnice. Ostatné nemocničné budovy sa nachádzajú v pôvodne dočasných pavilónoch 
modulárnej unimobunkovej konšrukcie... súčasný pozemok nemocnice pokrýva celú veľkosť parku a 
dištancuje sa od spoločnosti veľkým múrom obohnaným dookola komplexu.  
K budúcemu rozvoju a udžatelnosti rozvoja nemocnice je v súčasnosti nutná reorganizácia štruktúry od 
finančnej cez medicínsku až po funkčnú stránku veeci. 
 

KONCEPT 

Nový návrh nemocnice rieši územie na úrovni všetkých mierok. Nevynechava ani tú európsku, so zámerom 
všplhať sa na špičkovú európsku úroveň, kedy by si pacienti vyberali zariadenie podľa špecializácie či 
referencii. Výborná dostupnosť  
Aké sú vlastne postupy pri navrhovaní nemocničných stavieb? Typy, modularizácia, vrstvenie a vetvenie... 
princípov je ich mnoho. 



Koncept nemocnice začína na pôdoryse šachovnice v ktorom jednotlivé objemy síce cítia svoju vzájomnú 
prítomnosť, ale ovplyvňujú sa len veľmi málo.Hlavným zámerom bola zrozumitelnosť priesotrov, logickosť 
pobyhu, čistota priestorov, ktorá nevyvoláva v duševne chorých pacientoch pocit neistoty ale naopak 
bezpećia a ochrany. Na druhej strane sa však snaží výzorovo na nemocnicu neponášať, pacientov 
neuzatvárať, dať im možnosť výberu pre nich prijateľného prostredia a to i v tých najťažších oddeleniach. 
Koncept založený na princípe priameho a okružného pohybu v module štvorcových pavilónov 
usporiadaných na štvorcových okružných cestach. s predvídatelným ópakujúcim sa princípom v jednotlivých 
budovách pre jednoduhšiu orientáciu na jednej strane, a zároveň omenu konceptu organizácie jednotlivých 
paviloónov a ich súčastí v závislosti od funkcie a potrieb. 
Uzavretý kruhový pohyb sa oodohráva v 1 NP, v parteri sa budovy javia ako solitéry a naopak prepúšťajú 
pohyb skrz - otvárajú park, les i záhradu. a medzi pavilónmi utvárajú prostredie podobné mestskému, kde 
charakterovo odlišné, kľudové a aktívne átriá posktujú rôzne voľne dostupné funkcie všetkým pacientom 
otvorených oddelení, integrujú podľa možností pacientov uzavretých oddelení a vytvárajú komunitu nielen 
medzi pacientami, ale i vo vzžahu pacienti a personál.  
 

KONŠTRUKCIA 

Konštrukcia je železobetónový skelet o module 7,2 (5 polí o celkovej vzdialenosti 36m) metra rozdelených 
do 7 dilatačných celkov. Prepojené sú ľahkými ocelovými krčkami v úrovni 2NP, severovýchodná časť je 
zapustená do terénu, kde pohľadovo uzatvára všetky technické a skladové proestory. Nenosné priečky sú 
vyzdené z keramických tvárnic. Vyskytujú sa tu tri druhy fasád - drevená lamelová predsadená fasáza, 
zavesená fasáda z profilitov predsadená pred konŠtrukciou stien či sama pósobiaca ako obvodová 
konštrukcia. Sklené fasády sa nachádzajú na otvorených spoločenských priestoroch, najmä na vstupnom 
pavilóne, ktorý sa tým javí ako negatívny priestor k mohutným hmotovo uzavretým pavilónom pre liečbu. Od 
liečebných pavionov je oddilatovaný zdvojením stĺpov, ktorých medzipriestor vytvára medzi budovami zelené 
átriá. Ich funkciou okrem tej estetickej je zber dažďovej vody zo striech a jej uskladnovanie v podzemnon 
zásobníku. 

 


